
   

 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
......................................................    

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

        อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยพนั กงานราชการ พ .ศ . ๒๕๔๗ และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และ
รายละเอียดการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                                                     

                                                                                         
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์  อินใย)      
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลงวันที ่ ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
---------------------------------- 

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
    ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ  สังกัดงานนิติการ  จ านวน  ๑  อัตรา 

 

เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๐๐๑ นางสาวอรติมา  บุตรโยจันโท  
๐๐๒ นายนิรามิษ  พันธ์จันทร์  
๐๐๓ นายสมพงษ์  ดีกลาง  
๐๐๔ นางสาวจีระพรรณ  ท าสี  
๐๐๕ นายธวัชชัย  แก้วกันหา  
๐๐๖ นางสาวปัณฑริกา  จันทศร  
๐๐๗ นายพัฒนชัย  ดวงแก้ว  
๐๐๘ นางสาวณิชยา  บุตรปัสสา  
๐๐๙ ว่าที่ ร.ต. อนันต์  จันลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒. รายละเอียดการสอบ  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ที ่ วิชา เวลา สถานที่ 
 

๑ 
ก. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์ 

 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. 

 
ณ ห้องเรียน ๑๘๔๐๑ 

อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ๔ 

๒ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   ๒.๑  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ๒.๒  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ๒.๓  ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ ตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลา
ท างานและวันหยุดราชการ  
  ๒.๔  สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงาน
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๕ น. 

๓ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๕ น. 

 
๔ 

ข.ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๑. กฎหมายอาญา 
    - หลักทั่วไปมาตรา ๕๙,๘๓,๘๔,๘๖ และความผิด          
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา ๑๔๗ – ๑๖๖ (เน้น 
มาตรา ๑๔๗ , ๑๕๗ , ๑๖๒) 
    - ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารทางราชการ
ปลอม มาตรา ๒๖๔ , ๒๖๕ , ๒๖๘ / บุกรุกสถานที่
ราชการ มาตรา ๓๖๔ และมาตรา ๓๖๕ 
๒. กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    - ผู้เสียหาย ค าร้องทุกข์  และเขตอ านาจสอบสวน 
    - คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา มาตรา ๔๓ และ 
๔๔/๑ 
๓. กลุ่มกฎหมายปกครอง 
    - ค าสั่งทางปกครอง/สัญญาทางปกครอง และการ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครอง/สัญญาทางปกครอง 
รวมถึงศาลที่มีอ านาจรับฟ้องคดีเป็นศาลปกครอง/ศาล
ยุติธรรม 
    - ความรับผิดของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ฯ กรณี

 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 

ณ ห้องเรียน ๑๘๔๐๑ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ๔ 



กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกหรือต่อหน่วยงานของรัฐ
ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
๔. กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    - บ่อเกิดแห่งสัญญา และเบี้ยปรับและมัดจ า 
    - ผิดนัดช าระหนี้ และดอกเบี้ยผิดนัด 
๕. กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาตามแพ่ง 
    - เขตอ านาจศาล มาตรา ๔ – ๗ 
    - การบังคับคดี กรณี อายัดเงินเดือนของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานของทางราชการ 

............................................................................ 


